
God oversikt i trafikken  
gir bedre trygghet for  
deg og de du er glad i

Sikt i vegkryss
Har du tomt som ligger inntil et vegkryss, er 
det krav til frisiktsone som vist i skissen under. 
Hekk, busker eller gjerde innenfor dette  området 
må ikke være høyere enn 50 cm. Unntak er 
 enkeltelementer med diameter mindre enn  
15 cm (eks. en stolpe). 

• Ved 30 km/t måler man 4/20 meter innover  
 veg 2 og 20 meter til hver side på veg 1.

• Ved 40 km/t måler man 4/20 meter innover  
 veg 2 og 30 meter til hver side på veg 1.

• Ved 50 km/t måler man 6/20 meter innover  
 veg 2 og 45 meter til hver side på veg 1.

Det er ikke tillatt å  
legge snø fra egen 
eiendom ut i 
offentlig vegareal!
(Veglovens §§ 57-58).

HUSK: Siktsonene er 
like viktige om 
vinteren.

I Veglovens §31 står det at vegmyndigheten kan 
kreve at trær, busker og andre plantevekster 
innenfor  offentlig vegområde blir fjernet/ 
beskåret på en slik måte at det ikke hindrer 
 ferdsel på vegen eller annet veg vedlikehold.

Krav til frisiktsoner er regulert i Vegloven.

Et godt tips for et trygt bomiljø
Tenk sikt, og ta deg en tur med bilen foran 
 eiendommen din. Prøv å beregne hvor langt fra 
hjørnet eller ut kjørselen du må klippe hekken 
ned til 50 cm for å se et barn på trehjulsykkel i 
alle retninger. En bil i fart skal kunne stanse på 
avstanden mellom bilen og barnet.

Meld fra til vegeier, kommunen 
(se telefon under) eller Statens vegvesen 
(telefon 06640), om farlige forhold.

Trafikksikkerhetsutvalget
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Du kan bidra til å skape 
et trafikksikkert og 
trygt nærmiljø
Trygghet i nærmiljøet er et felles ansvar.
Har du tenkt på at hekken din kan forårsake skade 
eller ulykke? 

Små barn er vanskelige å se bak høye hekker 
og busker, og når de blir oppslukt av lek kan de 
 uforvarende løpe rett ut i veien foran en bil.
Vurder fareforholdene der du bor, og tenk på om 
du kan gjøre det sikrere rundt eiendommen din. 
Påvirk også dine naboer til å gjøre det samme. 
Vær med på å gi barn og alle andre et trafikk-
sikkert og trygt bomiljø!

Frisiktsoner
Krav til frisiktsoner er regulert i Vegloven, og kan 
også være markert i reguleringsplaner. Sonene 
varierer med vegtype, trafikkmengde og farts-
grense. I denne  brosjyren er kravene forenklet 
og beregnet for bolig områder. Husk at vegens 
stigning kan påvirke behovet for fri sikt.

Avkjørsel
Ved avkjørsel fra privat eiendom til offentlig veg, 
må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke 
hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. 
I skissen under er vist det området som i 
en sone med 30 km/t skal ha fri sikt (såkalt 
frisiktsone). Hekk, busker eller gjerde innenfor 
dette området må ikke være høyere enn 50 cm. 
Unntak er enkeltelementer med diameter mindre 
enn 15 cm (eks. en stolpe).

• Ved 30 km/t måler man 4 meter inn i avkjørselen,  
 og 20 meter til hver side på adkomstvegen.

• Ved 40 km/t måler man 4 meter inn i avkjørselen,  
 og 30 meter til hver side på adkomstvegen

• Ved 50 km/t måler man 6 meter inn i avkjørselen,  
 og 45 meter til hver side på adkomstvegen.

HUSK: Ta også hensyn til siktsonen ved naboens 
avkjørsel.

Beplantning
Trær og store busker skal plasseres minimum 
2 meter fra grensen mot offentlig veg. Husk at 
veg inkluderer grøfteareal i tillegg til selve kjøre-
banen.

Ta kontakt med vegeieren (kommunen eller 
 Statens vegvesen) hvis du er usikker på hvor 
grensen går.  Hekker og mindre busker skal 
 plasseres minimum en meter fra grensen.

Ingen beplantning skal  
vokse ut over vegen!
Hekker, busker og trær må ikke skjule veg-
merking, trafikkskilt, gatenavnskilt eller gatelys-
anlegg.

HUSK: Har du trær hvor grener strekker seg 
over  grensen, er krav til fri høyde over vegen  
4,7 meter. Krav til fri høyde over gang- og 
sykkel veg og fortau er 4 meter.


